
Referat af bestyrelsesmøde i grundejerforeningen ’Søgården’ d. 2. september 2018 

 

Deltagere: Asmus (110), Per (138), Henrik (100) 

Afbud: Flemming (144) samt Mikael (128) 

Referent: Henrik (100) 

 

Dagsorden: 

• Havedag den 22. september 

• Forsikring 

• Gelænder 

• Hjertestarter 

• Asfalt 

• Stier 

• Hastighedsregulering 

• YouSee 

• Parkering på torve 

• E-mail adresser 

• Økonomi 

• Generalforsamling 

 

Havedag den 22. september 

Fokus vil være udskiftning af de gedebladbuske som er gået ud, samt omlægning af SF sten ved 

basketball nettet. Asmus indkalder til dagen, hvor vi planlægger arbejde fra kl. 10-13 med 

efterfølgende frokost. Per sørger for indkøb af buske samt grus. 

 

Forsikring 

Forsikring er flyttet til Parcelhusejernes Landsforening, og alle burde have modtaget medlemsbladet. 

 

Gelænder 

Afventer beslutning på kommende generalforsamling grundet forbehold fra enkelte medlemmer. 

 

Hjertestarter 

Mulighed for nyt ”hjem” undersøges, grundet klage om evt. lysgener. 

 

Asfalt 

Vi har modtaget mail om afmærkning af parkeringspladser på vores nye asfalt. Bestyrelsen afventer 

forslag, som kan behandles på den kommende generalforsamling. 

 

Stier 

Bestyrelsen har modtaget vedhæftede forslag fra Sørækken. Bestyrelsen støtter forslaget, som 

efterfølgende er fremsendt til kommunen. 

 



Hastighedsregulering 

Kommunen har foretaget trafiktælling (kort før vi fik nyt asfalt), dog kun for trafik i den vestlige del 

og ikke som forventet ved indkørslen til Dalsø Park. Bestyrelsen følger op. 

 

YouSee 

Foreningen har modtaget kompensation for den del som betales af foreningen. Beløbet vil blive 

fraregnes kontingentet for sidste halvår for de relevante husstande. 

 

Alle med YouSee bredbånd burde have modtaget kompensation. Dog er kompensation udestående 

for dem med tillægspakker.  

 

Se venligst mails tidligere udsendt vedr. dette punkt. 

 

Vores aftale med YouSee løber fra den 1/1 2015 til 31/12 2019 med en 12 mdr skriftligt varsel for en 

opsigelse. Alle kan efter en opsigelse fremadrettet få en individuel aftale med YouSee. Da foreningen 

ikke kan binde medlemmer ud over de aftalte 5 år, indsender bestyrelsen en opsigelse af aftalen. 

 

Parkering på torve 

For god ordens skyld, henviser bestyrelsen til retningslinjer for parkering på torve. 

http://gf-soegaarden.dk/vort-kvarter/parkering.html 

 

E-mail adresser 

I bedes venligst fremsende ændringer til jeres e-mail adresser, hvilket er en forpligtigelse ifølge vores 

vedtægter. 

 

Økonomi 

Vi har fået et CVR-nummer (39687291), efter opfordring fra Nykredit 

 

Generalforsamling 

Generalforsamlingen vil blive afholdt den 26 februar 2019, hvis vi kan få et egnet lokale. Mikael 

sørger for booking. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

http://gf-soegaarden.dk/vort-kvarter/parkering.html

